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Dr. Nagy Balázs Phd (Nyíregyházi Egyetem) 
Egzisztenciális problémák Pilinszky verses meséiben 

A Pilinszky-életmű különleges darabja az a hét verses mese, amelyek mély-
reható vizsgálatával az irodalomtudomány a mai napig adós. Ennek oka 
részben abban keresendő, hogy eme szövegkorpusz jelentősége kevésbé 
érvényesül a XX. század egyik mértékadó lírai teljesítményének árnyéká-
ban, másrészt a művek keletkezésének idején maga a gyermekirodalom is a 
tudomány perifériális területe volt. Azóta ugyan születtek Pilinszky meséi-
vel foglalkozó írások, de ezek általában nyitva hagyták azt a kérdést, hogy 
az említett alkotások mennyire képesek a gyermekbefogadóval eredményes 
diskurzust folytatni. Amellett, hogy törekszem e kérdés megválaszolására, 
igyekszem feltárni azokat a sajátosságokat, amelyek bizonyíthatóan a tün-
dérmesei hagyomány folytatódását mutatják ezekben a műmesékben. A 
motivikus hasonlóságok mellett szeretném ráirányítani a figyelmet azokra a 
funkciókra és szerepkörökre, amelyek V. J. Propp elmélete szerint a tün-
dérmesei szerkezet velejárói. 
 

 
Prof. dr. Jánosi Zoltán (Magyar Napló Kiadó) 

Pilinszky János és Márkó királyfi 

Ifjúkorom kortárs magyar költészetben való tájékozódásának három elemi 
módon meghatározó alkotója Nagy László, Weöres Sándor és Pilinszky Já-
nos voltak. A három eltérő világkép, stíluseszköz-tár, létszemlélet és a mö-
göttük álló kulturális bázisok örökségének megjelenése az általam olvasott 
műveikben olyan hárompólusú líramegértési dimenziót teremtett, amely-
nek mezőiben elfért csaknem az egész világ. Hol egy-egy Nagy László-sor 
hasított át az elfeketült égbolton, hol Weöres tűzte rá ki a szivárványait, hol 
Pilinszky komor kereszténysége és részvéttudata állt mögém átvilágítva a 
Kádár-kor betonfalait. E három dimenzióból a Pilinszky-homlokzat első-
sorban a magamba nézést, az élet végességén gondolkodást, a részvét és a 
szeretet felragyogó óráit jelentette, ám folytonosan magában hordta a filo-
zófia és a transzcendencia legkeményebb kérdéseivel való kikerülhetetlen 
szembesüléseket. S ez ma sem kevésbé nyomasztó, mint fél évszázada. Sőt: 
Pilinszky súlyai mintha egyre nehezebbek lennének az időben, mintha 
Márkó királyfi mítoszi batyuját egyre fájdalmasabban és egyre nehezebben 
emelgetnénk ma is. Számomra kétségtelen, hogy Pilinszky ezt – a bolgár 
mítoszban megörökített – Istentől látni és emelgetni engedett batyut hor-
dozta, vonszolta egész életében – és jelenítette meg műveiben. 
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Dr. Antal Balázs PhD (Nyíregyházi Egyetem) 
A zűrzavar rendje – A szörny és a tér Pilinszky költészetében 

Előadásomban olyan versek értelmezésére vállalkozom, amelyekben a te-
rek és a foglyaikká vált lények állnak a középpontban. Mindkét címbéli mo-
tívum központi jelentőségű az életműben, így rajtuk keresztül akár a teljes 
Pilinszky-lírához is kulcs nyerhető – természetesen azonban egy rövid elő-
adás tapasztalatai nem vezethetnek el ehhez. Sőt, épp ellenkezőleg: a re-
cepcióban inkább háttérben álló szövegek olvasásával e gyakran „egykul-
csos”-nak tekintett líra többszólamúságára kívánok rámutatni. A töredé-
kesség, a jelentésképzés szövegtéren kívülre tolása, a kérügmatikusságtól 
való eltávolodás egyszerre csökkenti le és sokszorozza fel az értelemalkotás 
lehetőségeit, miközben a Pilinszky-líra puszta „hangszerelésével” olyan ha-
tást gyakorol az olvasóra, amely egyszersmind erősíti az evangéliumi be-
szédmód jelenlétét ugyanezekben a darabokban, valamint a teljességél-
ményt is megteremti. Előadásomban jellemzően az utolsó kötetek rövid 
darabjai szoros olvasatának kialakítására teszek kísérletet. 
 

 
Gerliczki András (Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium) 

A Szálkák szövegvilága 

„Ha lehet megkülönböztetést tenni, a köztünk beállott csend többé nem is 
annyira a költészetet érinti, mint magát a költőt kötelezi, élete egészét kö-
veteli már, s nem lehet nem eleget tenni e hívásnak, ha mindjárt a végleges 
és tökéletes elnémulás kockázata árán is.” Az engagement immobile, moz-
dulatlan elkötelezettség, totális odaadás szerepvállalását tanúsító Ars poetica 
helyett szövege zárul a fent idézett mondattal. A Szálkák szikár szövegvilá-
gát formáló „hallgatás szinonímái” (Könczöl Csaba) ugyanúgy kihallhatók 
ebből a mondatból, mint a „csönd poétikáját” (Schein Gábor) körvonalazó 
gondolatok. 

A Szálkák szövegvilágának saját lírai karaktere akkor is nyilvánvaló, ha 
az életmű és a szerep egyneműségét, állandóságát hangsúlyozó kötetnyitó 
versre tekintünk. Az Amiként kezdtem ugyanis a folytonosság kimondásán 
túl a létezésben való részvétel tudatos, a kötet világának egészére érvényes 
vállalása. 

A lírai szubjektum személyessége, végletekig sűrített versbeszéde, a tö-
redékesség benyomását keltő szűkszavúsága nem az elhallgatáshoz, hanem 
a tömör pontossághoz, a puszta tények kimondásának nyelvi-költői vállalá-
sához vezet. „Az igazi misztikusok valójában hiperrealisták. Nem elsza-
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kadni kívántak a valóságtól, hanem ellenkezőleg, visszatalálni annak forró 
magjába, centrumába. A puszta felszín szükségszerű hidegéből, megosz-
tottságából, számkivetettségéből a valóság oszthatatlan szívébe” – írja Pi-
linszky A valóságról című írásában két évvel a Szálkák megjelenése után.  

A Szálkák beszélője – bármennyire is erőteljes a szövegekben megszó-
laló én „világhiánya”, elesettsége, haláltudata és kiszolgáltatottsága – több-
nyire a megszólítás helyzeteiben, a dialógusra törekvő én szerepkörében 
fordul oda a világhoz. 
 

 
Dr. Karádi Zsolt PhD (Nyíregyházi Egyetem) 

Pilinszky, Duras, Robbe-Grillet 

Közismert, hogy Pilinszky János a színház mellett mennyire vonzódott a 
filmhez. Publicisztikai jellegű írásai között jó néhány filmkritikát találunk. 
Kezdetben, 1942 novembere és 1943 áprilisa között a katolikus Élet című 
lapban közölt efféle rövid cikkeket. Ezek még jobbára ismertetések, ben-
nük azonban már megmutatkozott a fiatal alkotó esztétikai meggyőződése. 
Később az Új Ember hasábjain (1958-tól kezdve) számos jelentős európai 
és magyar rendező alkotásáról nyilvánított véleményt: elemezte – többek 
között – Alain Resnais, Henri Colpi, Alain Robbe-Grillet, Federico Fellini, 
Tony Richardson, Shindo Kaneto, Jancsó Miklós, Michael Cannoyannis, 
Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, Georges Franju, Dino Risi, Pe-
ter Glenville, Mihail Romm, Jean-Luc Godard, Luchino Visconti és Hu-
szárik Zoltán munkáit. 
     Előadásomban négy, viszonylag korai művet vizsgálok: az 1960 őszén 
megjelent Szerelmem, Hirosima, az 1962-es Ilyen hosszú távollét, s a Feljegyzések 
a hiúságról, továbbá az 1963 nyarán, a Jelenkorban közzé tett (A) (M) (X) 
című szövegek kapcsán szólok Pilinszky Marguerite Duras-ról, illetve Alain 
Robbe-Grillet-ről alkotott véleményéről, egyben az említett francia szerzők 
és a nouveau roman viszonyáról. 
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Dr. Kulin Borbála PhD (A Vörös Postakocsi folyóirat) 
A megismerés neve: szeretet – A teremtett világ iránti szeretet 

és felelősség Pilinszky esszéinek tükrében 
„A teremtés Isten szeretetének műve, ezért a teremtés gyökeres megra-

gadására is főként szeretetünk képes” – írja Pilinszky János egy esszéjében. 
Előadásommal egy olyan témát érintek, amely kevéssé hangsúlyos a Pi-
linszky-életmű felől, ám annál sürgetőbb a feltárása napjaink valósága felől: 
milyen viszonyban áll a teremtett világgal az ember, a krisztuskövető em-
ber, a költő? A metafizikai valóság megismerése felment-e az anyagi világ 
sorsa iránti felelősségünk alól? Mi a jelentése és jelentősége az „elveszett 
Paradicsom” szépségét őrző természetnek Pilinszky világnézetében? Ho-
gyan találkozik egymással Pilinszky számára az isteni és földi világ ennek az 
igazán zavarba ejtő gondolatnak a tükrében: „Isten nem belépett a világba, 
hanem beleszületett, semmivel se másképp és különbül, mint ahogy a föld-
be rejtett és hó alatti mag megmozdul, kikel és szárat hajt tavaszkor”? A 
téma feltárásában a költő esszéisztikus írásai mellett a keresztény egziszten-
cialista filozófia, különösen Jaspers gondolatait használom sorvezetőül. 
 

 
Dr. Végh Balázs Béla PhD (Sugárút folyóirat) 

Kivonulás a szentből – Pilinszky János: Apokrif 

Az Apokrif a XX. század magyar irodalmának azon alkotásai közé tartozik, 
amelynek már befejeződött a kanonizációja, kijelölték a helyét az életmű-
ben és a líratörténetben. Azoknak a rendhagyó műveknek a sorát gazdagít-
ja, amelyek egyszerre több kánonba is besorolódtak: az egzisztencializmu-
séba, a katasztrófaköltészetébe, a katolikus és a gondolati lírába, egyrészt 
önértékeiknél, másrészt jelentős befogadástörténeti hátterüknél fogva. Ká-
nonversként az Apokriffal kapcsolatban egyfajta konszenzusra jutott a ma-
gyar irodalmi tudat, kijelölve végleges helyét a lírai status quóban. Azonban 
kánonba zárva lenni felemás helyzet, egyszerre üdvös és kilátástalan álla-
pot: egyrészt a kánon tekintélyt kölcsönöz és halhatatlansággal ámít, más-
részt értékérvényesítésével kisajátítja és intézményeibe kényszeríti az iro-
dalmi alkotást. Megjelenése után fél évszázaddal az újraértelmezés nyugta-
lan szelleme ébresztgetni kezdi a költeményt Csipkerózsika-álmából, és a 
kánon hermetizmusát feloldva elindítja a rekanonizációs folyamatot. 

Mára megváltoztak a vers (általában az irodalom) befogadásának feltéte-
lei, a megértés és az értelmezés szempontjai: az időközben kibővült recep-
ciós tapasztalat kitágította a szövegértés és -értelmezés horizontjait. Ezzel 
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egyidőben egyfajta értékpróba alá került a maga versszöveg is, kiderülhet 
például, hogy vannak-e olyan tartalékai, szimbolikus-parabolikus tartalmai, 
amelyek aktualitást biztosíthatnak a megértésnek. 
 

 
Dr. Mercs István PhD 

(Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium) 
„Sokkal érzek rokonságot, és senkivel” – Barangolás a magyar 

irodalomtörténetben Pilinszky János esszéi, interjúi alapján 
Egy alkotói oeuvre megismerése és felmérése során megkerülhetetlen az 
interpretációs síkokat determinálni képes viszonyítási pont, hogy a művész 
a befejezett életművel rendelkező elődökről miként vélekedik, kit és mit 
tart megemlítendőnek, illetve ki és mi az, amit kiemel vagy elhallgat. Nincs 
ez másként Pilinszky János esetében sem. Elöljáróban fontos hangsúlyoz-
nom, hogy jelen munka nem az irodalmi alkotásokban megjelenő, felfe-
dezhető vagy felfedezni vélt hatásokat, vonzásokat és taszításokat, utaláso-
kat és reminiszcenciákat veszi górcső alá. Dolgozatomban Pilinszky János 
életművében esszéi és interjúi alapján a magyar irodalom kiemelkedő egyé-
niségeiről vallott nézetei kívánom mustrálni. Az alkotóelődökről tett, pró-
zai keretbe foglalt megállapítások mind a költői önszerep értékelése, a má-
soktól való elkülönböződési szándék, mind pedig a Pilinszky által megvaló-
sított életpálya és életmű irodalomtörténeti értékelése szempontjából iz-
galmas attitűdöket mutatnak meg, precízebben fogalmazva inkább sugall-
nak, villantanak fel. 
 

 
Dr. Rákai Orsolya PhD (MTA) 

A gyermek mint a kívül-lét metaforája Pilinszky művészetében 

A Pilinszky Jánosról szóló szakirodalomban vissza-visszatérő központi 
gondolat, hogy e költészet számára a figyelem a létezés alapmódusza, olyan 
misztikus minőség, mely egyszerre biztosítja az én meghaladásának lehető-
ségét, de amelynek egyszersmind alapfeltétele az én megléte. A figyelem 
pillanata innen és túl van az időn: mintegy a buddhista meditáció semmire-
gondolása, vagy ahogy Pilinszky kifejezte, „az igazi gondolkodás az a sem-
mit se gondolás, de egy problematika közepébe érve, és ott megragadva a 
semmit”. A megragadás e pillanata a művészet, pontosabban e megragadás 
emléke, nyoma a vers, amelyben a „semmit megragadó” intenzív lét, a fi-
gyelem visszhangja (talán) útjelzőként meghallható. 
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A lehetetlen, kimondhatatlan, paradox tudatosság gyakori metaforája Pi-
linszkynél a vesztőhelyen álló, mit sem sejtő elítélt, de a gyermek is. Ez az a 
nézőpont, amely lehetővé teszi, hogy „mindig-már először” legyenek a dol-
gok megpillanthatók, megtapasztalhatók – s ennyiben ironikus módon a mo-
dernség egyik legnagyobb hagyományához kapcsolódik e költészet: a hagyo-
mánytörés, az egyediség, a mindenen túli, még szavakba nem foglalt tapaszta-
lat megragadásának hagyományához. E hagyománynak pedig a gyermek me-
taforája kezdettől fontos nézőpontkialakító eszköze, gondoljunk Kosztolányi 
vagy József Attila költészetére, de Weöres Sándor is eszünkbe juthat. A 
gyermek az, aki csak részben van jelen az emberi világban, ki-be jár az emberi 
és az azon túli/inneni között, nem lát köztük határokat, és nincs otthon itt a 
világban, hogy Kosztolányi Boldog, szomorú dalát parafrazeáljuk. E nézőpont 
felelevenítése, átélése segít megjeleníteni Pilinszky verseiben is azt a törést, 
amely (Bernhard Waldenfelst idézve) a bennünk lévő Idegen és az ismerős 
Magunk között van: azt a törést, ami nélkül a létezés anélkül illan el, hogy rá-
ébredtünk volna kivételes lehetőségére. 
 
 

Prof. dr. Láng Gusztáv (Szombathely) 
Líra és bűntudat 

A XIX. században a romantika, majd a nemzeti klasszika költészetében a 
vallomástevő versalany – a korabeli lírai fikció szerint – egy eszményi Én 
vonásait öltötte magára. Bűn és bűnbánat nem egyéni, hanem kollektív bé-
lyeg és érzület volt, vallásos vagy nemzeti indítású. A század végén, még 
inkább a XX. század elején azonban – ez utóbbi időszakban jórészt Freud 
lélektani irányának hatására – az eszményinek tekintett fölöttes Én és a való-
ságos személyes Én közötti távolság a líra alanyának feszültségforrása lesz, s 
még inkább az ösztönélet, a tudatalatti jelzéseinek felismerésével. A vers-
alannyal kapcsolatos lírai fikció tehát alakul – rövid előadásom azt vizsgál-
ja, milyen hatásokkal járt ez az átalakulás Pilinszky János költészetében. 
 
 

Prof. dr. Tverdota György (ELTE) 
Az első Pilinszky 

Pilinszky János életműve akkor is szerény terjedelmű, ha számításba vesz-
szük a költő utolsó éveiben hirtelen látványosan megszaporodó verster-
mést. Egy anyagból faragottnak, feltűnően egyöntetűnek látszik ez a telje-
sítmény. A hallgatásból nagy erővel, elképesztő súllyal kiszakadó mondatok 
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együttese. Verstana, innen minden igazi prozódiai változatosságon, ele-
mentáris jellegű. Kései versei a formai leegyszerűsödésben még a korábbi 
köteteken is túltesznek. A figyelmes tekintet elől azonban nem rejtőzhet-
nek el azok a lényegi belső irányváltások, amelyek a pályát négy jól megkü-
lönböztethető szakaszra bontják. Azt gondoljuk, és nem alaptalanul, hogy 
Pilinszky pályája a kezdettől mindvégig a katolicizmus vonzásában alakult. 
Tragikussá a háború tapasztalata és szörnyű emberi bűnei színezték, ame-
lyek verseit a Holocaust kérdésével hozzák belső összefüggésbe. Amikor 
írásmódját jellemezzük, hajlamosak vagyunk őt egyfajta „evangéliumi esz-
tétika” megvalósítójának tekinteni. Ez mind igaz, de hangsúlyaiban döntő 
eltérésekkel a pálya különböző szakaszaiban hol a keresztényi vívódások, 
hol a Holocaust letaglózó tényei, hol a Szentírás poétikája nyomja rá bélye-
gét verseire. 

Engem azonban az első Pilinszky érdekel, akinél a kereszténység motí-
vumrendszere nem uralkodó, akinél a zsidóság szenvedései és mártíriuma 
még nem áll a középpontban, és aki az evangéliumi poétikát még kiegyen-
súlyozza az esztétikai örömszerzés módszertanával. Mondjam azt, hogy a 
„tiszta Pilinszky”, minden markáns tematikus és ideológiai előföltevés nél-
kül? Ha a Trapéz és korlát versei között nem találnánk annyi remekművet, 
akkor az első Pilinszkyre irányuló megkülönböztetett figyelemnek nem 
lenne létjogosultsága. De az Őszi vázlat ennek az ellenkezőjéről győz meg. 
 
 

Dr. habil. Fűzfa Balázs PhD 
(ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Szombathely) 

Pilinszky János és a posztmodern – 
Néhány poétikai párhuzam lehetősége 

Az előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a Pilinszkyt követő nagy 
nemzedék (jelesül Orbán Ottó, Tőzsér Árpád, Tolnai Ottó) milyen örök-
séget vett át a nagy elődtől. Melyek azok a poétikai jellegzetességek, ame-
lyek mentén értelmezhetővé válnak közöttük bizonyos párhuzamok. Ilyen 
lehet-e például a szóközök poétikájának tulajdonított jelentőség vagy a 
hangtest nélküli jelentéshordozók alkalmazásának kedvelése? 

A Gondolatok egy személyi számítógép szövegszerkesztő programjának memóriá-
jába elmentve (Orbán Ottó), a Kis Testamentum (Tőzsér Árpád) vagy a Scandal, 
a Naponta újra és újra (Tolnai Ottó) című versek hasonlíthatók-e egymáshoz 
költői gondolatmenetük és/vagy poétikai módszertanuk kapcsán? 
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Ha sikerül eme összevetéshez néhány adalékkal szolgálni, akkor ezáltal 
a következő időkben talán elindulhat valamiféle folyamatosságkeresés a Pi-
linszky-poétika és a mai legnagyobbak költészete között (Markó Béla, Ko-
vács András Ferenc, Parti Nagy Lajos). 

Sárközi Balázs doktorandusz 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola) 

Pilinszky szavalatai Sárváron 1979 márciusában 

Az előadás Pilinszky János négy, 1979 márciusában Sárváron rögzített szava-
latának értelmezésére tesz kísérletet nyelvi-poétikai, motivikus és egyéb, a 
költő életművének recepciójában hagyományosan megjelenő szempontok 
alapján. A három teljes vers, valamint az egy verstöredék – Van Gogh, Fabula, 
Vázlat, és az Apokrif utolsó 11 sora – a Pilinszky-oeuvre különböző idősza-
kaiból származó művek, ugyanakkor mind formai, mind tartalmi, metafizikai 
jellemzőik alapján összekapcsolhatók. A hagyományosan Pilinszkyhez kap-
csolt világban-való-benne lét, a hermetizmus, a szubjektum hermeneutikai 
pozíciójának szakrális és transzcendens jellemzői, valamint a redukált vers-
nyelv megjelenése mellett mindegyik szöveg implikálja a szeretet–szenvedés–
szenvedély hármasságának értelmezésbe emelését is. 

Juhász Anna irodalmár (Juhász Anna Irodalmi Szalon) 
„Haza akartam, hazajutni végül” – A 100 éve született 

Pilinszky János és otthonai, Budapesttől Velemig! 

Mi tudható meg egy emberről otthonainak tükrében? Mit tudunk a XX. 
századi magyar irodalom egyik legfontosabb alkotójának, gondolkodójának 
életéről, ha megnézzük budapesti, székesfehérvári vagy velemi otthonát, 
albérletét, ahol akár elvonult a világ elől, akár alkotott? Az előadásban 
emellett megismerhetjük római időszakának fontos élményeit és olyan csa-
ládi történeteket, amik a háborúból hazajövő Pilinszky János életét megha-
tározták. Megidézünk leveleket, prózai írásokat, és szó lesz természetesen a 
legfontosabb versekről is. 






